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štev

Opis storitve

1

Uporaba predavalnice
30-35 sedežev

19

95

2

Uporaba sejne sobe
10-15 sedežev

9,5

48

3

Uporaba LCD projektorja in
platna

5

25

4

Nadomestilo za zaprtje
arhivske čitalnice do 14 ure
(predavalnica)

5

Dežurstvo receptorja
po 14 uri

6

Najem poslovnega prostora

280

7

Uporaba parkirnega prostora

30

štev

Cena/uro

Cena/poldnevna

Cena/dan

Cena /mesec

50

20
začetna ura

7
vsaka naslednja ura

Opis storitve

Cena

Dostop do PAK spletne aplikacije ARIS za popisovanje arhivskega
gradiva pri ustvarjalcih.

Javnopravne
osebe

Zasebne
pravne osebe

1

registracija uporabnika za 6
mesecev

20

100

2

uporabnina programa na tehnično
enoto (škatla)

0,5

0,7

3

stalen dostop do lastnih arhivskih
popisov za enega registriranega
uporabnika

20 /mesec

50 /mesec

4

uporaba s pravico enakopravnega
sodelovanja na področju strokovnih
zahtev in razvoja

5

uporaba s pravico sodelovanja pri
strokovnih zahtevah

Partnerski
arhivi

Javno pravne osebe,
ki po zakonu same
hranijo arhivsko
gradivo

300 /mesec

350 /mesec

Pokrajinski arhiv Koper ni davčni zavezanec in DDV ni obračunan. Vse navedene cene so v EUR.
Uporaba predavalnic:
1 ura najema obsega polno uro (60 minut). Vsaka začetna ura se obračuna kot polna ura. Poldnevni najem pomeni od
8:00 do 14:00 oziroma od 14:00 do 20:00.
V ceno je vštet tudi brezžični dostop do interneta.
Za rezervacijo prostora potrebujemo veljavno naročilnico s podatki o naročniku (veljavno ime, naslov, davčna številka),
naročene storitve, število udeležencev in termin uporabe. Naročilnico s podatki pošljite na naslov Pokrajinski arhiv Koper,
Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper.
Uporaba parkirnega mesta je možna v skladu z možnostmi arhiva.
Najem poslovnega prostora je mogoč le ob soglasju pristojnega ministrstva in na podlagi pogodbe.
Za izvedbo registracije v aplikacijo ARIS potrebujemo veljavno naročilnico s podatki o naročniku (veljavno ime, naslov,
davčna številka) in naročene storitve. Obrazec naročilnice dobite v arhivu in na spletni strani arhiva.
Najkrajša možna doba za stalni dostop do aplikacije ARIS je eno leto z možnostjo podaljšanja.
Plačilo se izvede na podlagi izdanega računa. V primeru, da naročnik ne plača izvedeno storitev, do poplačila ne more več
naročati drugih storitev.

Hvala za zaupanje!

